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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
Πάτρα 06 Ιουλίου 2021
Αρ. Πρωτ: 182280/1165
ΠΡΟ:

Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ
Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδοσ και
Ιονίων Νιςων
Δ/νςθ Διοίκθςθσ
Ν.Ε.Ο. Πατρϊν Ακθνϊν 28
Για ζλεγχο νομιμότητασ

ΚΟΙΝ.:

Δ/νςθ Διοικθτικοφ – Οικονομικοφ τθσ Π.Ε.
Αιτ/νιασ τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα Προμθκειϊν

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 823/2021 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 182255/2468/01-07-2021 ειςιγθςθ τθσ Αντιπεριφερειάρχθ τθσ Π.Ε.
Αιτ/νιασ τθσ Π.Δ.Ε./Δ/νςθ Διοικθτικοφ – Οικονομικοφ τθσ Π.Ε. Αιτ/νιασ τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα
Προμθκειϊν.

ασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 823/2021 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Α) Ζγκριςθ του 6ου Πρακτικοφ (αποςφράγιςθ των δικαιολογθτικϊν
κατακφρωςθσ) τθσ επιτροπισ διενζργειασ – αποςφράγιςθσ και αξιολόγθςθσ αποτελεςμάτων του
διαγωνιςμοφ για τθν ανάδειξθ των από εδάφουσ εργολάβων ψεκαςμοφ δάκου ελιάσ τθσ Π.Ε. Αιτ/νιασ.
Β) Ανάδειξθ οριςτικοφ αναδόχου», για δικζσ ςασ ενζργειεσ.

Ο Πρόεδροσ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ

Παναγιώτησ ακελλαρόπουλοσ
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ΑΠΟΠΑΜΑ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜ. 40/2021 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΕΩ (ΜΕΩ ΣΗΛΕΔΙΑΚΕΨΗ) ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
τθν Πάτρα, ςιμερα τθν 05θ Ιουλίου 2021 θμζρα Δευτζρα και ϊρα 13.00 πραγματοποιικθκε μζςω
τθλεδιάςκεψθσ τακτικι ςυνεδρίαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ,
φςτερα από τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 182969/1172/01-07-2021 πρόςκλθςθ του Προζδρου τθσ, θ οποία
εκδόκθκε νομότυπα και δόκθκε ςε όλα τα τακτικά και τα αναπλθρωματικά μζλθ τθσ Επιτροπισ. τθν
ςυνεδρίαςθ ςυμμετείχαν επί του ςυνόλου ζντεκα (11) μελϊν τα παρακάτω μζλθ:

1.

ακελλαρόπουλοσ Παναγιϊτθσ - Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

2.

Γιαννόπουλοσ Βαςίλειοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

3.

Κατςουγκράκθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

4.

Νικολακόπουλοσ Δθμιτριοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

5.

Φίλιασ Ανδρζασ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

6.

Αγγελόπουλοσ Γεϊργιοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

7.

Λφτρασ Ιωάννθσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

8.

Μθτρόπουλοσ Κωνςταντίνοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

9.

πθλιόπουλοσ Κωνςταντίνοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

10. Μωραΐτθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
11. Κοντογιάννθσ Γεϊργιοσ - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

Σθ ςυνεδρίαςθ παρακολοφκθςε και ο Περιφερειακόσ υμπαραςτάτθσ του Πολίτθ και τθσ Επιχείρθςθσ
τθσ Π.Δ.Ε. κ. Γεϊργιοσ Σελϊνθσ.

Χρζθ γραμματζων άςκθςαν θ Γεωργία Αγγελοποφλου και θ Βαςιλικι Σςοφμα, υπάλλθλοι τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ:
ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ.

Αφοφ διαπιςτϊκθκε θ νόμιμθ απαρτία ο Πρόεδροσ κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ.
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Αρ. Απόφαςησ 823/2021
Ακολοφκωσ ο Πρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 8ο θζμα ημερήςιασ διάταξησ με τίτλο: «Α) Ζγκριςθ
του 6ου Πρακτικοφ (αποςφράγιςθ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ) τθσ επιτροπισ διενζργειασ –
αποςφράγιςθσ και αξιολόγθςθσ αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ για τθν ανάδειξθ των από εδάφουσ
εργολάβων ψεκαςμοφ δάκου ελιάσ τθσ Π.Ε. Αιτ/νιασ. Β) Ανάδειξθ οριςτικοφ αναδόχου».

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ παρζκεςε
τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 182255/2468/01-07-2021 ειςιγθςθ τθσ Αντιπεριφερειάρχθ τθσ Π.Ε. Αιτ/νιασ τθσ
Π.Δ.Ε./Δ/νςθ Διοικθτικοφ – Οικονομικοφ τθσ Π.Ε. Αιτ/νιασ τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα Προμθκειϊν, θ οποία
αναφζρει αναλυτικά τα κάτωκι:
Ζχοντασ υπόψθ:
1. Σισ διατάξεισ του άρκρου 3 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και
τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ - Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» με το οποίο ςυγκροτικθκαν οι Περιφζρειεσ ωσ
ΝΠΔΔ-ΟΣΑ Βϋ.
2.
Α) τθν με αρικ. 88897/18-5-2018 Απόφαςθ του υντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου,
Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου «Σροποποίθςθ – υμπλιρωςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ» (ΦΕΚ 2070/Β/7-6-2018) με τθν οποία ςυμπλθρϊνεται θ υπ’ αρ. 248595/27-122016 Απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου
«Σροποποίθςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ» (ΦΕΚ 4309/Β’/30-122016).
Β) τθν με αρικ. 165633/8-8-2017 Απόφαςθ του υντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ
Ελλάδασ και Ιονίου «Σροποποίθςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ»
(ΦΕΚ 2953/Β’/29-8-2017) με τθν οποία τροποποιείται θ υπ’ αρ. 248595/27-12-2016 Απόφαςθ του Γενικοφ
Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου «Σροποποίθςθ του
Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ» (ΦΕΚ 4309/Β’/30-12-2016).
3.
Σισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016(ΦΕΚ 147/τ. Α’/8-8-2016) «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και
Τπθρεςιϊν (Προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
4.
του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α'/28-6-2014) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ
(ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» ςφμφωνα με το οποίο ςκοπόσ
του παρόντοσ νόμου είναι θ ενςωμάτωςθ ςτθν ελλθνικι ζννομθ τάξθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ του υμβουλίου
τθσ 8θσ Νοεμβρίου 2011 ςχετικά με τισ απαιτιςεισ για τα δθμοςιονομικά πλαίςια των κρατϊν- μελϊν τθσ
Ευρωπαϊκισ ζνωςθσ (ΕΕ L 306/41), κακϊσ και θ ςυςτθματικι ζνταξθ ςε ενιαίο κείμενο και, κατά περίπτωςθ, θ
επικαιροποίθςθ των ιςχυουςϊν αρχϊν δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ και των διατάξεων του
δθμόςιου λογιςτικοφ
5. του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α'/13-7-2010) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων
και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια"
και άλλεσ διατάξεισ”
6. του π.δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/ τ.Α'/5-8-2016) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ”
7. Σισ ιςχφουςεσ διατάξεισ του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/ τ.Α'/01-02-95 με τισ οποίεσ κωδικοποιοφνται οι
διατάξεισ περί προμθκειϊν του δθμοςίου τομζα και ρυκμίηονται ςυναφι κζματα.
8. Σισ διατάξεισ του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/τ.Αϋ/14-02-2005) «Μζτρα για τθν διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και
τθν αποτροπι καταςτρατθγιςεων, κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, όπωσ τροποποιικθκε με
τισ διατάξεισ του Ν.3414/2005 (ΦΕΚ 279/τ.Αϋ/10-11-2005) και όπωσ ιςχφει.
9.
Σισ ιςχφουςεσ διατάξεισ του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160/τ.Αϋ/8-8-2014 «Μζτρα ςτιριξθσ και ανάπτυξθσ τθσ
ελλθνικισ οικονομίασ, οργανωτικά κζματα Τπουργείου Οικονομικϊν και άλλεσ διατάξεισ»
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10. Σθν με αρικμ. 2/42053/0094/2002 απόφαςθ του Τπ. Οικονομίασ, με τθν οποία αναπροςαρμόςτθκε το
χρθματικό ποςό του άρκρου 41 του Ν.Δ. 496/74 για τθν ςφναψθ ςφμβαςισ, ςε δφο χιλιάδεσ πεντακόςια (2.500)
ευρϊ.
11. Σισ διατάξεισ τθσ παραγράφου (γ) του άρκρου 176 του Ν.3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ
Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» (ΦΕΚ 87/τ.Αϋ/2010), το οποίο
τροποποιικθκε με το άρκρο 5 του Ν.4071/2012 «Ρυκμίςεισ για τθν τοπικι ανάπτυξθ, τθν αυτοδιοίκθςθ και τθν
αποκεντρωμζνθ διοίκθςθ Ενςωμάτωςθ Οδθγίασ 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 58/τΑϋ/2012), «Θ Οικονομικι Επιτροπι είναι
αρμόδια για τθν ζγκριςθ των δαπανϊν και τθ διάκεςθ πιςτϊςεων του Προχπολογιςμοφ, εκτόσ από εκείνεσ που
ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ αποφαςίηει ο Περιφερειακό υμβοφλιο.
12. Σθν με αρικ. πρωτ. οικ. 258207/3469/3-9-2019 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ 706/τ.
ΤΟΔΔ/9.9.2019) Περί «Οριςμοφ Αντιπεριφερειάρχεσ Δυτικισ Ελλάδασ».
13. Σθν με αρικ. 313/2019 Απόφαςθ του Πολυμελοφσ Πρωτοδικείου Πατρϊν, με τθν οποία ανακθρφχκθκαν ο
Περιφερειάρχθσ και οι Περιφερειακοί φμβουλοι τθσ ΠΔΕ για τθν περίοδο 2019-2023 και το από 29/08/2019
πρακτικό ορκωμοςίασ Περιφερειακοφ υμβουλίου περιφερειακισ περιόδου από 1-9-2019 ζωσ και 31-12-2023.
14. Σθν με αρικμ. 143/2019 (10θ υνεδρίαςθ τθν 01.09.2019 (10θ υνεδρίαςθ τθν 01/09/2019) απόφαςθ του
Περιφερειακοφ υμβουλίου Δυτικισ Ελλάδασ «εξελζγθςαν τα τακτικά και αναπλθρωματικά μζλθ τθσ Οικονομικισ
Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ για τθν περιφερειακι περίοδο 01/09/2019 ζωσ 07/11/2021 (άρκρο
175 παρ. 1,2 και 3 του Ν 3852/2010» Με τθν με αρικμ. 274705/3714/19.09.2019 απόφαςθ του, ο
Περιφερειάρχθσ Δυτικισ Ελλάδασ όριςε τον Πρόεδρο και τα μζλθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
15. Σθν με αρικ. 281668/3810/26-9-2019 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ 3722/Β/8-102019), «Μεταβίβαςθ άςκθςθσ αρμοδιοτιτων οργανικϊν μονάδων τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ςε
Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε εκλεγμζνουσ Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ».
16. Σισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 3 «Αρμοδιότθτεσ Οικονομικισ Επιτροπισ των Διμων & των
Περιφερειϊν του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134/ τ.Α’/9.8.2019) «Ρυκμίςεισ του Τπουργείου Εςωτερικϊν…» που
αντικατζςτθςε το άρκρο 176 του Ν 3852/2010 «χζδιο Καλλικράτθσ» «αρμοδιότθτεσ οικονομικισ επιτροπισ
περιφερειϊν»
17. Σθν με αρικ. 182/29-11-2019 (14θ υνεδρίαςθ) Απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με τθν οποία εγκρίκθκε ο Προχπολογιςμόσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ για το ζτοσ 2020
(ΑΔΑ: 4327Λ6-ΨΣΝ) και τθν με αρικ. πρωτ. 277812/31-12-2019 Απόφαςθ του υντονιςτι τθσ Αποκεντρωμζνθσ
Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου (ΑΔΑ: ΩΧΦΟΟΡ1Φ-ΣΙΣ), ςφμφωνα με τθν οποία, θ με αρικ.
182/2019 ανωτζρω, αφοφ ελζγχκθκε ωσ προσ τθν νομιμότθτά τθσ, βρζκθκε νόμιμθ και ςφμφωνθ με τισ διατάξεισ
των άρκρων 224-225 και 268 του Ν. 3852/2010.
18. Σθν με αρικ. 180/26-11-2019 (ΑΔΑ:9ΓΣΤ7Λ6-ΛΑ2) Απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου Δυτικισ
Ελλάδασ με κζμα «Ζγκριςθ του ετιςιου προγράμματοσ προμθκειϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ 2020» και
ειδικότερα τθν παράγραφο 2.xi. ςτθν οποία εγκρίνεται θ αναγκαιότθτα διενζργειασ δαπάνθσ για τθ ςφναψθ
ςυμβάςεων υλοποίθςθσ του προγράμματοσ δακοκτονίασ των Περιφερειακϊν Ενοτιτων τθσ Περιφζρειασ.
19. Σο αρικ. πρωτ. 12951/310100/02.12.2019 ζγγραφο του Τπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων
«Ζναρξθ προγράμματοσ ςυλλογικισ καταπολζμθςθσ του δάκου τθσ ελιάσ για το ζτοσ 2020».
20. Σθν αρικ. πρωτ. 1904/10.01.2020 Απόφαςθ του Τπουργείου Εςωτερικϊν «Κατανομι ποςοφ φψουσ ζωσ
20.954.300,00 € ςε Περιφζρειεσ τθσ χϊρασ από τουσ Κεντρικοφσ Αυτοτελείσ Πόρουσ ζτουσ 2020, προσ κάλυψθ
δαπανϊν δακοκτονίασ».
21. Σο με αρικ. πρωτ. ΠΔΕ/ΓΔΠΑΟΚ/358505/483/29.11.2019 ζγγραφο τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Περιφερειακισ
Αγροτικισ Οικονομίασ & Κτθνιατρικισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ «Ζναρξθ προγράμματοσ ςυλλογικισ
καταπολζμθςθσ του δάκου τθσ ελιάσ για το ζτοσ 2020», με τριετι χρονικι διάρκεια του διαγωνιςμοφ και με τθν
υλοποίθςθ ενόσ διαγωνιςμοφ ανά Περιφερειακι Ενότθτα.
22. Σθν με αρικ. πρωτ. 30014/2323/30-1-2020 (α/α 1071) (ΑΔΑ: ΩΒΘΔ7Λ6-3Β9) Απόφαςθ Αντιπεριφερειάρχθ
Οικονομικϊν Π.Δ.Ε., «δζςμευςθσ πίςτωςθσ για τθν κάλυψθ του κόςτουσ των δαπανϊν του Προγράμματοσ
Δακοκτονίασ 2020-2022».
23. Σθν αρικμ. 28/24-02-2020 (ΑΔΑ : ΩΔ517Λ6-724) απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου Δυτικισ
Ελλάδασ με τθν οποία εγκρίκθκε Α. θ αναγκαιότθτα διενζργειασ δαπάνθσ για τθ ςφναψθ ςυμβάςεων για τθν
παροχι υπθρεςιϊν με τίτλο: «Ανάδειξθ εργολάβων για τον από εδάφουσ δολωματικό ψεκαςμό ελαιοδζντρων
ςτα πλαίςια του Προγράμματοσ υλλογικισ Καταπολζμθςθσ του Δάκου τθσ Ελιάσ ςτθν Περιφζρεια Δυτικισ
Ελλάδασ - Περιφερειακι Ενότθτα Αιτωλ/νιασ για τα ζτθ 2020-2021 -2022», με τριετι χρονικι διάρκεια και μζχρι
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του ποςοφ των 1.118.700,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ (13%), Β. ο τρόποσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ των
εν λόγω υπθρεςιϊν με τθν διαδικαςία του ανοικτοφ θλεκτρονικοφ διεκνι διαγωνιςμοφ άνω των ορίων, τθσ παρ.
γ' του άρκρου 5 του Ν.4412/2016
24. Σθν με αρικμ. 381/26-3-2020 (ΑΔΑ:ΨΛΓΓ7Λ6-3ΞΘ) απόφαςθ τθσ οικ. Επιτροπισ που αφοροφςε τθν Ζγκριςθ
των όρων διενζργειασ ανοικτοφ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ άνω των ορίων για τθν ανάκεςθ υλοποίθςθσ του
ζργου: «Ανάδειξθ εργολάβων για τον από εδάφουσ δολωματικό ψεκαςμό ελαιοδζντρων ςτα πλαίςια του
προγράμματοσ ςυλλογικισ καταπολζμθςθσ του δάκου τθσ ελιάσ ςτθν Περιφερειακι Ενότθτα Αιτωλ/νιασ», για τα
ζτθ 2020-2021-2022, ςυνολικισ δαπάνθσ ζωσ του ποςοφ 805.299,70€ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ και με
κριτιριο κατακφρωςθσ, τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τθσ τιμισ» και τθν
ςυγκρότθςθ α) Σριμελοφσ Επιτροπισ διενζργειασ – Αποςφράγιςθσ και Αξιολόγθςθσ αποτελεςμάτων, του εν λόγω
διαγωνιςμοφ και τυχόν επαναλθπτικϊν διαγωνιςμϊν και β) Σριμελοφσ Επιτροπισ Παραλαβισ του αντικειμζνου
τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 221 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Αϋ/8-8-2016)
25. Σθν διακιρυξθ άνω των ορίων με αρ. πρωτ.: 90813/1370/14-04-2020 (ΑΔΑ:6Χ0Α7Λ6-Ε0Ν )και με κζμα:
«Ανάδειξθ εργολάβων για τον από εδάφουσ δολωματικό ψεκαςμό ελαιοδζντρων ςτα πλαίςια του Προγράμματοσ
υλλογικισ Καταπολζμθςθσ του Δάκου τθσ Ελιάσ ςτθν Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ-Περιφερειακι Ενότθτα
Αιτωλοακαρνανίασ για τα ζτθ 2020-2022)
26. Σο άρκρο 40 του Ν 4673/2020 (ΦΕΚ 52 / τϋ. Α/11-3-2020) που αφορά «Ρυκμίςεισ κεμάτων δακοκτονίασ
27. Σο από 22-5-2020 Πρακτικό τθσ αρμόδιασ επιτροπισ Διενζργειάσ Αποςφράγιςθσ & Αξιολόγθςθσ
Αποτελεςμάτων του εν λόγω διαγωνιςμοφ (Σεχνικζσ Προςφορζσ)
28. Σο από 26-5-2020 Πρακτικό τθσ αρμόδιασ επιτροπισ Διενζργειάσ Αποςφράγιςθσ & Αξιολόγθςθσ
Αποτελεςμάτων του εν λόγω διαγωνιςμοφ (οικονομικζσ προςφορζσ)
29. Σθν με αρικμ πρωτ. 126451/827/4-6-2020 απόφαςθ 592/2020 (ΑΔΑ: Ω3ΕΙ7Λ6-ΘΧ) απόφαςθ τθσ
Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδοσ με τθν οποία αναπζμπει το κζμα «Περί εγκρίςεωσ του
Α) πρακτικοφ αποςφράγιςθσ των Δικαιολογθτικϊν υμμετοχισ-Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ και Β) του Πρακτικοφ
αποςφράγιςθσ των Οικονομικϊν Προςφορϊν των Οικονομικϊν Φορζων για τον Ανω των Ορίων θλ. Διαγωνιςμό
για τθν ανάδειξθ των από εδάφουσ εργολάβων ψεκαςμοφ δάκου ελιάσ (αρ. διακ.: 30813/1370/14-04-2020 και
αρ. ΕΘΔΘ: 90913)» ςτθν Επιτροπι Διενζργειασ –Αποςφράγιςθσ και Αξιολόγθςθσ Αποτελεςμάτων του
παραπάνω διαγωνιςμοφ προκειμζνου να απαντθκοφν με ςυγκεκριμζνεσ αναφορζσ ςτθν διακιρυξθ κάκε ζνα
ξεχωριςτά όλα τα ςυμπεράςματα/ αποτελζςματα τθν Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ για το υπό ςυηιτθςθ 1 ο Πρακτικό
(Σεχνικζσ προδιαγραφζσ).
30. Σο από 5-6-2020 3ο Πρακτικό τθσ αρμόδιασ επιτροπισ Διενζργειάσ Αποςφράγιςθσ & Αξιολόγθςθσ
Αποτελεςμάτων του εν λόγω διαγωνιςμοφ.
31. Σθν με αρικμ. Πρωτ. 138561/882/12-6-2020 απόφαςθ 0622/2020 (ΑΔΑ: ΩΦ637Λ6-ΞΞΑ) απόφαςθ τθσ
οικονομικισ επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδοσ με τθν οποία εγκρίνει το 3ο Πρακτικό τθσ Επιτροπισ
Διενζργειασ –Αποςφράγιςθσ & Αξιολόγθςθσ Αποτελεςμάτων διαγωνιςμοφ με τίτλο «Ανάδειξθ εργολάβων για τον
από εδάφουσ δολωματικό ψεκαςμό ελαιοδζντρων ςτα πλαίςια του Προγράμματοσ υλλογικισ Καταπολζμθςθσ
του Δάκου τθσ Ελιάσ για τα ζτθ 2020-2022 ςτθν Περιφερειακι Ενότθτα Αιτωλοακαρνανίασ»
32. Tθν αρικ. Ν51/2020 απόφαςθ του Διοικθτικοφ Εφετείου Πατρϊν
33. Tθν με αρικϋ πρωτ. ΠΔΕ/ΤΠΕΑΙΣ/297268/170/09-11-2020 ειςιγθςθ τθσ Νομικισ Τπθρεςίασ Π.Ε. Αιτωλ/νιασ
όπου αφοφ λεπτομερϊσ αποςαφθνίηεται θ διαμορφωκείςα κατάςταςθ μετά τθν ζκδοςθ τθσ Ν51/2020
Απόφαςθσ του Διοικθτικοφ Εφετείου Πατρϊν , εν ςυνεχεία τεκμθριϊνεται θ ςκοπιμότθτα και θ αναγκαιότθτα
λιψθσ απόφαςθσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι κατϋ άρκρον 372, παρ.5 του Ν.4412/2016
34. Θ από 4/12/2020 υπεφκυνθ διλωςθ του Οικονομικοφ Φορζα «ΠΤΡΙΔΩΝ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΤ ΚΑΙ ΙΑ ΟΕ» με
τθν οποία ρθτά παραιτείται οιαςδιποτε αξίωςθσ προσ αποηθμίωςθ κατά τθσ Π.Δ.Ε, μετά τθν ζκδοςθ τθσ πιο
πάνω απόφαςθσ.
35. Σο από 27-05-2021 5ο Πρακτικό τθσ αρμόδιασ επιτροπισ Διενζργειάσ Αποςφράγιςθσ & Αξιολόγθςθσ
Αποτελεςμάτων του εν λόγω διαγωνιςμοφ.
36. Σθν με αρικμ. Πρωτ. 141556/894/01-06-2021 απόφαςθ 620/2021 (ΑΔΑ: 9ΩΚΜ7Λ6-ΗΕΣ) απόφαςθ τθσ
οικονομικισ επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδοσ με τθν οποία εγκρίνει το 5ο Πρακτικό τθσ Επιτροπισ
Διενζργειασ –Αποςφράγιςθσ & Αξιολόγθςθσ Αποτελεςμάτων διαγωνιςμοφ με τίτλο «Ανάδειξθ εργολάβων για τον
από εδάφουσ δολωματικό ψεκαςμό ελαιοδζντρων ςτα πλαίςια του Προγράμματοσ υλλογικισ Καταπολζμθςθσ
του Δάκου τθσ Ελιάσ για τα ζτθ 2020-2022 ςτθν Περιφερειακι Ενότθτα Αιτωλοακαρνανίασ.»
37. Σο από 29/06/2021 υπόμνθμα του Κωνςταντίνου Δθμθτρίου του Επαμεινϊνδα το οποίο κατατζκθκε μζςω
τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ ΕΘΔΘ.
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38. Σο από 29-06-2021 6ο Πρακτικό τθσ αρμόδιασ επιτροπισ Διενζργειάσ Αποςφράγιςθσ & Αξιολόγθςθσ
Αποτελεςμάτων του εν λόγω διαγωνιςμοφ.
6ο ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΕΠΙΣΡΟΠΘ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ- ΑΠΟΦΡΑΓΙΘ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ
ΣΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΑΝΩ ΣΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΔΙΕΘΝΘ) ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ
ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ,(ΤΣΘΜΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ: 90913)
ΓΙΑ ΣΘΝ ΑΝΑΘΕΘ ΤΛΟΠΟΙΘΘ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ,
ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΣ. ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΑ/90813/1370/14-04-2020 (ΑΔΑ:6Χ0Α7Λ6-Ε0Ν)
«ΑΝΑΔΕΙΞΘ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΠΟ ΕΔΑΦΟΤ ΔΟΛΩΜΑΣΙΚΟ ΨΕΚΑΜΟ ΕΛΑΙΟΔΕΝΣΡΩΝ ΣΑ ΠΛΑΙΙΑ ΣΟΤ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΛΛΟΓΙΚΘ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΘΘ ΣΟΤ ΔΑΚΟΤ ΣΘ ΕΛΙΑ ΣΘΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΘ ΕΛΛΑΔΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΕΝΟΣΘΣΑ ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΕΣΘ 2020-2022».
Με τθν με αρικ. 381/2020 Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ,
ςυγκροτικθκε τριμελισ Επιτροπι διενζργειασ, αποςφράγιςθσ και αξιολόγθςθσ αποτελεςμάτων διαγωνιςμοφ, για
τθ διενζργεια θλεκτρονικοφ ανοικτοφ διαγωνιςμοφ, για τθν ανάδειξθ εργολάβων δολωματικϊν ψεκαςμϊν ςτο
Πρόγραμμα Δακοκτονίασ 2020-2022, αποτελοφμενθ από τουσ:
Π.Ε. Γεωτεχνικϊν, υπάλλθλοσ τθσ ΠΕ Αιτωλ/νιασ τθσ Π.Δ.Ε, ωσ
1.
Σριανταφφλλου Γρθγόριοσ
πρόεδροσ
Π.Ε. Γεωτεχνικϊν, υπάλλθλοσ τθσ ΠΕ Αιτωλ/νιασ τθσ Π.Δ.Ε, τακτικό
2
ϊκοσ Ιωάννθσ
μζλοσ
Π.Ε. Γεωτεχνικϊν, υπάλλθλοσ τθσ ΠΕ Αιτωλ/νιασ τθσ Π.Δ.Ε, τακτικό
3
Σαςόπουλοσ ωκράτθσ
μζλοσ
Σθν 29θ Ιουνίου 2021, θμζρα Σρίτθ και ϊρα 09:45 π.μ., θ εν λόγω Επιτροπι, με τθν υπ’ αρικμ.:
171434/33325/23.06.2021 πρόςκλθςθ του προζδρου τθσ, ςυνιλκε προκειμζνου να πραγματοποιιςει τθν
θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των φακζλων «Δικαιολογθτικά υμμετοχισ – Ζλεγχοσ Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ»
των ςυμμετεχόντων ςτο διαγωνιςμό, ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ που αναφζρονται ςτθν με
Α.Π. 90813/1370/14-04-2020 (ΑΔΑ:6Χ0Α7Λ6-Ε0Ν) διακιρυξθ.
Θ Επιτροπι αφοφ ζλαβε υπόψθ τθν με αρικμ. 620/2021 Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Π.Ε. Δυτικισ
Ελλάδοσ, με τθν οποία εγκρίκθκε το 5ο πρακτικό τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ αποςφράγιςθσ και αξιολόγθςθσ των
δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ – Οικονομικϊν Προςφορϊν του Θλεκτρονικοφ Ανοικτοφ άνω των ορίων (Διεκνι)
μειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ για τθν ανάκεςθ υλοποίθςθσ του ζργου «Ανάδειξθ εργολάβων για τον από εδάφουσ
δολωματικό ψεκαςμό ελαιοδζντρων ςτα πλαίςια του προγράμματοσ ςυλλογικισ καταπολζμθςθσ τθσ ελιάσ για τα
ζτθ 2020-2022 ςτθν Π.Ε. Αιτωλ/νίασ», προχϊρθςε ςτθν αποςφράγιςθ του φακζλου των δικαιολογθτικϊν
κατακφρωςθσ του ςυμμετεχόντα ςτο διαγωνιςμό και διαπίςτωςε τα ακόλουκα:

υποβλικθκε θλεκτρονικά ο φάκελοσ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ από τον ςυμμετζχοντα.

ςτθν Επιτροπι επιδόκθκε με το υπ’ αρικμ. 169253/2232-22.06.2021 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ ΔιοικθτικοφΟικονομικοφ, τμιμα Προμθκειϊν, ο φυςικόσ φάκελοσ με τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ.

ο φάκελοσ με τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ τόςο ο φυςικόσ όςο και ο θλεκτρονικόσ φαίνεται ςτον
παρακάτω πίνακα:

1.

ΦΑΚΕΛΟ Α

. Παπανικολάου και ΙΑ Ο.Ε.

Α.Π.: 169253/2232-22.06.2021

Λαμβάνοντασ υπόψθ τα ανωτζρω, θ επιτροπι κατζλθξε ςτα κάτωκι:
1. Σα δικαιολογθτικά προςκομίςτθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ.
2. Δεν διαπιςτϊκθκαν ελλείψεισ ςτα δικαιολογθτικά που υποβλικθκαν και
3. Σα κατατεκειμζνα δικαιολογθτικά πλθροφν τισ απαιτιςεισ των παραγράφων 2.2.3. και 2.2.4. τθσ διακιρυξθσ
με αρικ. πρωτ. 90813/1370/14-04-2020 (ΑΔΑ:6Χ0Α7Λ6-Ε0Ν)
Κατά τθ διάρκεια τθσ ςυνεδρίαςθσ τθσ επιτροπισ υπεβλικθ υπόμνθμα του οικονομικοφ φορζα Δθμθτρίου
Κωνςταντίνου το οποίο εξετάςτθκε. φμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.4 τθσ διακιρυξθσ προκειμζνου να
αποδειχκεί θ καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ ενόσ οικονομικοφ φορζα απαιτείται να
διακζτει βεβαίωςθ-άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ παροχισ υπθρεςιϊν (κατατζκθκαν από τον προςωρινό
ανάδοχο οι βεβαιϊςεισ άςκθςθσ γεωτεχνικοφ επαγγζλματοσ-ειδικότθτασ γεωπόνων)
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Με τθν ςυνεδρίαςθ αυτι θ Επιτροπι ολοκλιρωςε τθν διαδικαςία αναφορικά με τον ανωτζρω διαγωνιςμό και
κατζλθξε ςτθν κατακφρωςθ των δικαιολογθτικϊν του κάτωκι οικονομικοφ φορζα:

. Παπανικολάου και ΙΑ Ο.Ε.
Σο παρϊν υπογράφθκε ςε τζςςερα (4) αντίγραφα, ζνα εκ των οποίων παραδόκθκε ςτον Δ/ντι εφαρμογισ του
προγράμματοσ Δακοκτονίασ κ. Βλάχο άββα και τα υπόλοιπα παραδόκθκαν ςτον Προϊςτάμενο του τμιματοσ
Προμθκειϊν για περαιτζρω ενζργειεσ.
Ι.Π. Μεςολογγίου 29-6-2021
Θ ΕΠΙΣΡΟΠΘ
ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΟΤ ΓΡΘΓΟΡΙΟ
ΩΚΟ ΙΩΑΝΝΘ
ΣΑΟΠΟΤΛΟ ΩΚΡΑΣΘ
ΕΙΘΓΟΤΜΑΣΕ
ου
1. Α. Σθν ζγκριςθ του από 29-06-2021 6 Πρακτικοφ τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ Αποςφράγιςθσ & Αξιολόγθςθσ
Αποτελεςμάτων που αφορά ςτθν αποςφράγιςθ των Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του φακζλου τθσ εταιρείασ
«. Παπανικολάου και ΙΑ ΟΕ» για τον Άνω των Ορίων θλ. Διαγωνιςμό για τθν ανάδειξθ των από εδάφουσ
εργολάβων ψεκαςμοφ δάκου ελιάσ (αρ. διακ.: 30813/1370/14-04-2020 και αρ. ΕΘΔΘ: 90913)».
Β. Ανάδειξθ τθσ εταιρείασ «. Παπανικολάου και ΙΑ ΟΕ» ωσ Οριςτικοφ Αναδόχου του ωσ άνω Διαγωνιςμοφ.

τθ ςυνζχεια ο Πρόεδροσ ζδωςε το λόγο ςτον κ. Μαυρομμάτθ Ακανάςιο – Αντιπεριφερειάρχθ
Τποδομϊν και Ζργων τθσ Π.Δ.Ε., για παροχι διευκρινιςεων επί του κζματοσ.
Η Οικονομικι Επιτροπι αφοφ άκουςε τον Πρόεδρο και τουσ λοιποφσ ομιλθτζσ που ανζπτυξαν τισ
απόψεισ τουσ επί ανωτζρω, κατόπιν διαλογικισ ςυηιτθςθσ και λαμβάνοντασ υπόψθ:
 Σισ διατάξεισ των άρκρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νζα
Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» περί
φςταςθσ και υγκρότθςθσ Περιφερειϊν, όπωσ τροποποιικθκαν με το άρκρο 5 του ν.4071/2012
«Ρυκμίςεισ για τθν τοπικι ανάπτυξθ, τθν αυτοδιοίκθςθ και τθν αποκεντρωμζνθ διοίκθςθ, Ενςωμάτωςθ
οδθγίασ 2009/50/ΕΚ».
 Σισ υπ’ αρικμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β’/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β’/298-2017) αποφάςεισ του υντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και
Ιονίου περί τροποποίθςθσ – ςυμπλιρωςθσ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ, με τισ οποίεσ τροποποιείται – ςυμπλθρϊνεται θ υπ’ αρ. 248595/27-12/2016
Απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και
Ιονίου «Σροποποίθςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ» (ΦΕΚ
4309/Β’/30-12-2016).
 Σο άρκρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α’/27-10-2011 «υνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ, ενιαίο
μιςκολόγιο – βακμολόγιο, εργαςιακι εφεδρεία και άλλεσ διατάξεισ, εφαρμογισ του μεςοπρόκεςμου
πλαιςίου δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ 2012-2015».
 Σθν υπ’ αρικμ. ΔΙΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκφκλιο του Τπουργείου Διοικθτικισ
Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ.
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 Σθν αρικμ. 82/2011 απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ
ςχετικά με τθν ζγκριςθ του κανονιςμοφ λειτουργίασ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ. οικ. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ
(ΦΕΚ 715/τ.ΤΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Οριςμοφ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
 Σθν υπ’ αρικμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓ) Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ
Ελλάδασ περί «Οριςμοφ Προζδρου και μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ».
 Σθν υπ’ αρικμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΣΙΤ7Λ6-Θ3Τ) Απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου αναφορικά
με τθν εκλογι τακτικϊν και αναπλθρωματικϊν μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
 Σθν υπ’ αρικμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ςχετικά με τθν εκλογι Αντιπροζδρου τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ. 249252/4252/29-09-2020 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ
4372/τ.Β’/05.10.2020) Περί «Μεταβίβαςθσ άςκθςθσ αρμοδιοτιτων ςτουσ Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε
εκλεγμζνουσ Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ», όπωσ ιςχφει.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 182255/2468/01-07-2021 ειςιγθςθ τθσ Αντιπεριφερειάρχθ τθσ Π.Ε. Αιτ/νιασ
τθσ Π.Δ.Ε./Δ/νςθ Διοικθτικοφ – Οικονομικοφ τθσ Π.Ε. Αιτ/νιασ τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα Προμθκειϊν.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ
Α) Εγκρίνει το από 29-06-2021 6ο Πρακτικό τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ Αποςφράγιςθσ & Αξιολόγθςθσ
Αποτελεςμάτων που αφορά ςτθν αποςφράγιςθ των Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του φακζλου τθσ
εταιρείασ «. Παπανικολάου και ΙΑ ΟΕ» για τον Άνω των Ορίων θλ. Διαγωνιςμό για τθν ανάδειξθ των
από εδάφουσ εργολάβων ψεκαςμοφ δάκου ελιάσ (αρ. διακ.: 30813/1370/14-04-2020 και αρ. ΕΗΔΗ:
90913)».

Β) Αναδεικνφει ωσ οριςτικό ανάδοχο τον οικονομικό φορζα «. Παπανικολάου και ΙΑ ΟΕ».

Σο παρόν πρακτικό αφοφ ςυντάχκθκε, διαβάςτθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται ωσ ακολοφκωσ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΤΛΟ
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ΣΑ ΜΕΛΗ
Ακριβζσ απόςπαςμα από τα πρακτικά ςυνεδριάςεων τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
Η Γραμματζασ
Σςοφμα Βαςιλικι
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